
 
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانشکده پیراپزشکی

 رسانی پزشکیگروه کتابداری و اطالع

 

 

 علوم پزشکی بوشهر پزشکی رسانی اطالع و کتابداری گروه تاریخچه و معرفی 

 
 کاربردیعلوم  و تجربی علوم اجتماعی، علومارتباط سه حوزه  از که است ایرشتهرشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

 لومع که در واقع جایی. دارد تأکید سالمت ی حوزه در ها آن تلفیقی کاربرد و «اطالعات» و «کتابداری» بر و گرفته شکل

ه ب یپزشک رسانی اطالع و کتابداری رشته یابدمی تداخل اطالعات سازماندهی و مدیریت ارتباطات، ،آوری فن با پزشکی

 و دانشگاهی فکری، نشر معنوی پژوهش، حقوق به مربوط اساسی و پایه موضوعات از بسیاری با رشته این. رسدمی ظهور

 دراست و  درگیر عمقی و ایپایه بصورت اطالعات بذیری دسترس و اشاعه نیز و اطالعات، بازیابی و ذخیره ،پزشکی نشر

 برای سالمت حوزه علمی اطالعات صحیح اشاعه و بازیابی سازی،هذخیر سازماندهی، آوری، فراهم جستجو، انتخاب، زمینه

 انرساناطالع و اندر این رشته کتابدار .دارد فعالیت رسانان اطالع و کتابداران روی پیش جدیدی هایافق گشودن و کاربران

 اب پزشکی، علوم اطالعات اشاعة و سازماندهی آوری، فراهم بر عالوه دانش مدیریت و اطالعات فناوری از استفاده با پزشکی

 زمینة بیمارستانی، و ایدانشکده هایکتابخانه پزشکی، علوم هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه بر علمی مدیریت اعمال

 کتابداری گروه بر این اساس .دنکنمی فراهم دانشجویان و پیراپزشکان پزشکان، برای را پزشکی رسانیاطالع جریان ارتقای

 بکارگیری و ته،فرهیخ و متعهد انسانی نیروی تربیت با که است و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تالش

  .مایدن تثبیت و تبیین جامعه در را پزشکی رسانی اطالع و کتابداری رشته جایگاه ارتباطات و اطالعات بروز هایفناوری

 هایفناوری ارتباطی و هایمهارت از استفاده با دانش و اطالعات مدیریت با که است ایحرفه رسانیاطالع و کتابداری 

 نینچ برای. است اطالعات به مؤثر و آسان دسترسی برای مناسب شرایط ایجاد آن اساسی هدف و داشته سروکار اطالعاتی

 برای را فرایندهایی است نموده تدوین خود حیات تاریخ طول در که نظری هایبنیان و اصول اساس بر حرفه این منظوری،

 در باید که کسانی به فرآیندها این آموزش برای. دهدمی انجام اطالعات اشاعه و سازماندهی، آوری،فراهم و گزینش

 پایه و  آموزش سطوح در را رسمی آموزش هایدوره کتابداری، حرفه کنند، خدمت جامعه به رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه

 متبحر و ربهتج با افراد مقاطع مختلف به در پزشکی رسانی اطالع و کتابداری رشته التحصیالن فارغ. است کرده برقرار عالی

 هایکتابخانه پزشکی، علوم هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه وقف را خود مدیریتی و رهبری نقش که شوندمی تبدیل

 پژوهش، امر در سالمت رسانیاطالع خدمات مشاور عنوان به همچنین و نموده بیمارستانی هایکتابخانه و ایدانشکده

 در اتاطالع تغییر حال در نیازهای به پاسخگویی توانایی و بوده رسان یاری را پیراپزشکی و پزشکی علوم پژوهشگران

 علوم دانشگاه پزشکی رسانی اطالع و کتابداری گروه .داشت خواهند را پزشکی و آموزشی های بخش مختلف هایعرصه

 دانشکده در را خود فعالیت  1385سال  در پزشکی شاخه در کتابداری کارشناسی مقطع در دانشجو جذب با بوشهر پزشکی



زشکی در رسانی پاندازی مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعبا راه. کرد آغاز بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

 تمام علمی هیئت عضو 4 گروه این در حال حاضری بیشتری یافت. های این گروه توسعهها و قابلیتفعالیت 1389سال 

 .باشدمی دکتر رضا بصیریان جهرمی عهده بر گروه مدیریت و داشته اختیار در وقت

 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رسانیاطالع و کتابداری گروه رسالت 

 
 هایکتابخانه اداره ایحرفه هایمسئولیت انجام به قادر که است متخصصی انسانی نیروی تربیت رشته این آموزشی رسالت

 آموزش، هایزمینه در وابسته علوم و پزشکی جامعه بالفعل و بالقوه کاربران اطالعاتی نیازهای تأمین کشور، پزشکی علوم

. باشند تغییر، حال در اطالعات فناوری از آنها گیریبهره توان افزایش و اطالعاتی منابع از استفاده در درمان، و پژوهش

 امور در رسانیاطالع خدمات مشاور عنوان به توانندمی خود هاییتوانمند به توجه با رشته این ارشد کارشناسان همچنین

 در العاتاط تغییر حال در نیازهای به پاسخگویی توان و بوده پیراپزشکی و پزشکی علوم پژوهشگران رسان یاری ،پژوهش

 پزشکی رسانیاطالع و کتابداری گروهدر این راستا  .داشت خواهند را پزشکی و آموزشی هایبخش مختلف هایعرصه

 تابداریکو کارشناسی ارشد  کارشناسی دوره تخصصی و اصلی تدریس بر عالوه حاضر حال در ،بوشهر پزشکی علوم دانشگاه

، ، بیوشیمیمامایی و پرستاری بهداشت، تغذیه، دندانپزشکی، پزشکی، جمله از دیگر هایرشته با پزشکی، رسانی اطالع و

 عمقاط درتکنولوژی پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، و اتاق عمل  ،هماتولوژی، آموزش بهداشت، بهداشت محیط

و  مطالعه هایشیوه ی چوندروس عملی و نظری تدریس در عمومی و دکتری ارشد کارشناسی ،کارشناسی تحصیلی

 .دارد همکاری پزشکی رسانی اطالع هایسیستم و ،اطالعات فناوریکاربرد رایانه و  ،یادگیری

پایان هدایت دانشجویی، پژوهشی هایطرح و عملی هیئت اعضای پژوهشی هایطرح قالب در گروه پژوهشی هایفعالیت

 در مقاله چاپ و علمی هایهمایش در فعال حضور ،علمی مقاالت ارائه ،کتاب ترجمه و تألیف ارشد، کارشناسی هاینامه

 های اجرایی مدیریتیعلمی گروه در پستاعضای هیات  همچنین. باشدمی کشور از خارج و داخل معتبر علمی مجالت

و  بودهمشغول رسانی دانشگاه پیراپزشکی، مدیر اطالع دانشکده ی و پژوهشیمانند مسئول امور هیات علمی، معاون آموزش

با انجام چنین  .کنندفعالیت می دانشگاه سنجیعلم واحدمدیریت  دانشگاه و مرکزی کتابخانه سرپرستی و مدیریت زمینه در

 هایالترس تحقق جهت در تا است آن بر بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رسانی اطالع و کتابداری گروههایی فعایت

 :ورزد اهتمام زیر

 ؛ای آموزشی و پژوهشی در راستای سند جامع آمایش سرزمینیای و کالن منطقهمنطقهپیشبرد اهداف  .1

 سالمت به حساس و پذیر مسئولیت کارآمد، ماهر، توانمند، متعهد، روز، علمی مسائل آگاه به انسانی نیروی تربیت .2

 دانشگاهی، رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانهفعالیت در  برایپزشکی  رسانی اطالع حیطه در جامعه و افراد

 ؛پزشکی رسانیاطالع خدمات ارائه و سازماندهی جهت در تحقیقاتی مراکز و بیمارستانی

 طریق زا پزشکی رسانی اطالع و کتابداری رشته ارشد کارشناسی تکمیلی تحصیالت مقطع در دانشجویان جذب .3

 هرائا و اشتغال منظور به آنان سازی توانمند و تربیت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت سالیانه هایآزمون

 و محقق پژوهشگر، عنوان به کشور مدارک و اسناد و رسانیاطالع مراکز در پژوهشی و آموزشی و علمی خدمات

 ؛علمی هیات عضو

 المللی؛ بین و ملی عرصه در پزشکی رسانی اطالع و کتابداری اعتالی و ارتقاء به کمک .4



 به اطالعات فناوری و خدمات منابع، ارائه و پزشکی رسانی اطالع و کتابداری علوم زمینه در هانوآوری هدایت .5

 ؛پژوهشگران و محققان

 کشور کالن سطح در پژوهشی و آموزشی نظام کیفی و کمی هاینارسایی و هاضعفکارآمدتر  و ترشناسایی جدی .6

 ؛نمودن آنها فو برطر پزشکی رسانی اطالع و کتابداری رشته در

 ؛آینده در آموزشی رسالت ایفای برای آموزشی گروه علمی بنیه تقویت .7

 حوزه پژوهشگران و محققان به موقع به و درست خدمات ارائه در روزآمد و یافته سازمان اطالعات به دسترسی .8

 مرتبط و موقع به اطالعات ارائه و شواهد بر مبتنی پزشکی گسترش درراستای و کشور علم تولید در پزشکی علوم

 ؛حوزه این پژوهشگران نیاز با

 ؛پزشکی اطالعات تولیدکنندگان و کنندگان مصرف به پزشکی رسانی اطالع خدماتارائه  .9

رائه ا قیطر از پزشکیی اطالعات هایفناوری از بهینه استفاده در بهداشتی و پزشکی جامعهبه  کمک راهنمایی و .10

 ؛های الزمآموزش

 ؛پژوهشی و آموزشی های برنامه طریق از جامعه اطالعات سالمت سواد ارتقاء به کمک .11

 .پژوهشی و آموزشی های برنامه طریق از سازمان در دانش مدیریتبهبود فرآیند  به کمک .12

 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رسانیاطالع و کتابداری گروه انداز چشم 
 

 و آموزش پزشکی، رسانیاطالع و کتابداری علوم زمینه در هانوآوری و ارتباطات و اطالعات آوریفن هدایت و کارگیریبه 

 ضایاع دانشجویان، از اعم خود جامعه( مستقیم غیر و مستقیم) آموزش و  توانمندسازی  منظوره ب شواهد بر مبتنی پژوهش

 طالعاتا از درست استفاده سالمت، سواد و اطالعات سواد کسب برای  بیماران و کتابداران، بالین،متخصصان  علمی، هیئت

 و علمی تولیدات روی از را فناوری و علم روند  که کندمی تربیت را کارشناسانی رشته این. است دانش انتقال و مدیریت و

 ملی، سطوح در همکاری هایشبکه و علمی نقشه ترسیم به طریق این از و دنکنمی پایش و سنجش ردیابی، استنادات

 بههمچنین  و هستند تحقیقاتی مراکز در سالمت حوزه یارپژوهش که کارشناسانی پردازند؛می لیالملبین و ای منطقه

 .پردازندمی جامعه و بیمار  سالمت سواد ارتقای و آموزش

  ود،خ اعتالی جهت در توان، تمام با تا است آن بر بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رسانی اطالع و کتابداری گروه  

 به و رزدو اهتمام پزشکی رسانی اطالع و کتابداری علوم همچنین و بوشهر  پزشکی علوم دانشگاه و پیراپزشکی دانشکده

 تربیت بر ناظرگروه این چشم انداز  .شود تبدیل کشور در پزشکی رسانی اطالع و کتابداری آموزش اصلی محورهای از یکی

 رعص در پزشکی علوم و سالمت جامعه تغییر حال در نیازهای درخور و استاندارد حد در متعهد و متخصص انسانی نیروی

صحیح  استفاده و اطالعات به دسترسی هایراه نمودن هموار در دانشجویان توانمندسازی و آموزش ما رسالت. تاس حاضر

 موزشآ توسعه دانشجویان، سازی توانمند و تقویتتصویب گروه،  با استامید  که است اطالعات مدارانه نسبت بهو اخالق

 و دروس بازنگری ژورنالیسم، مدیکال مانند مرتبط هایرشته تاسیس و دکتری مقطع در رسانی پزشکیو اطالع کتابداری

 خارجم این عل کنونی مرزهای ازرشته باید  این انداز چشم اهداف به حصول برای .نائل آییم آن به گروهی بین روابط توسعه

 گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی بوشهر باید بههمچنین . پیوست مدرن هایفناوری مانند جدید هایحوزه به و شده

 شود. سعی بر این است که دانشجویان تبدیل ها دانشکده و ها رشته سایر با وسیع با داشتن روابط فعال و موثر گروه یک



 دانشگاه رد علمی تولیدات همچنین در بخش انتشار باشند، را داشته دکتری های دوره در قبولی فارغ التحصیل ما بیشترین

 بین و ای منطقه ملی، هایپاداش و گرنت اخذ های قابلیت ودارای آوریم بدست خوبی سهم مشابه هایگروه با مقایسه در

 .باشیم رقابت عرصه در المللی

 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رسانیاطالع و کتابداری گروه اهداف 

 

 :یآموزش فاهدا

 رسانی، بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی و اطالع مراکز و هاکتابخانه برای بخش اثر و کارآمد انسانی نیروی تربیت .1

 دانشجویان ساختن های الزم چون آشناکشور از طریق ارائه آموزش پزشکی علوم هایدانشگاه سنجی علم مراکز

 نفنو از آگاهی و تخصص سالمت، حوزه در ویژه به جامعه در دانش و علم گسترش در کتابخانه نقش و با: اهمیت

  تانیبیمارس و ای، دانشگاهیدانشکده هایکتابخانه سالمت، علوم اطالعاتی منابع بازیابی و سازماندهی هایمهارت و

آنها،  به پاسخگویی هایراه و هاکتابخانه کاربران پژوهشی و آموزشی نیازهای آنها، اداره جهت وتوانمندسازی

 جهت نیاز مورد منابع گزینش و تهیه سالمت، علوم حوزه در رسانی اطالع مراکز و ها کتابخانه تحوالت آخرین

 لومع های دانشگاه علمی تولیدات سالمت، پایش حوزه تخصص مجالت در فعالیت کاربران، اطالعاتی نیازهای رفع

 زمال هایمهارت و کسب درمان هایتیم و تحقیقاتی هایتیم با همکاری جهت دانشجویان پزشکی و توانمندسازی

 بالینی؛ کتابدار عنوان به شدن مطرح جهت

 ؛مرتبط آموزشی هایگروه در تخصصی دروس تدریس جهت تکمیلی تحصیالت دانشجویان تربیت .2

 ؛گروه توسط شده برگزار آموزشی هایدوره کیفی سطح ارتقا .3

 سنجی علم مانند رشته توسعه و بسط منظور به پزشکی رسانیاطالع حوزه در علمی هایگرایش اهتمام به تقویت .4

 ؛پژوهشی کتابداری و بالینی کتابداری سالمت، دانش مدیریت سالمت،

 ؛کاربران و جامعه سالمت سواد سطح افزایش .5

 بر ارتنظ پزشکی و رسانی اطالع و کتابداری مختلف مقاطع درسی برنامه بازنگری و ارزیابی طراحی، در مشارکت .6

 ؛مربوطه قوانین رعایت با مصوب درسی های برنامه دقیق اجرای

 ؛زشیآمو های سایرگروه همچنین و متبوع وزارت و دانشگاه دانشکده، محترم مسئولین دانشجویان، با موثر ارتباط .7

 ؛رشته آموختگان دانش و دانشجویان، اساتید، با موثر و پویا تعامل .8

 با هدف ارتقا سطح آموزش؛ المللی بین و  داخلی سطح در اییحرفه ارتباطات گسترش .9

  ماننده دروسی تدریس طریق از پزشکی علوم هایرشته سایر دانشجویان اطالعاتی سواد سطح ارتقای در مشارکت .10

 ؛پزشکی، مطالعه و یادگیری و .... رسانی اطالع های فناوری اطالعات، سیستم

 دانشجویان؛ کارآموزی برنامه مدیریت .11

 .پزشکی رسانی اطالع و کتابداری دکتری مقطع اندازی راه جهت ریزی برنامه .12

 

  :پژوهشی اهداف



 در گروه علمی هیات اعضای و دانشجویان علمی هایپژوهش و آثار چاپو  علمی تولیدات کیفی و کمی ارتقا .1

 ؛جهان و ایران پژوهشی و علمی مجامع

 راستای در و بومی مسائل توجه با و جهانی روند به توجه با دانشجویی های نامه پایان هدایت برای گذاریهدف  .2

 ؛باال کیفیت با علمی های مقاله تولید راستای در و جامعه نیاز

 موسسات ها،گروه سایر با همکاریو  ملی و دانشگاه دانشکده، سطح در تحقیقاتی های طرح اجرای و تصویب .3

 ؛مشترک تحقیقاتی های طرح انجام خصوص در المللی بین و ملی سطح در ها دانشگاه و تحقیقاتی

 کشور از خارج و داخل در هاکنگره و ها،کنفرانس هاانجمن قبیل از تخصصی علمی مجامع در شرکتو  برگزاری .4

 ؛بهداشت و سالمت درحوزه

 ماخذ تهیه در پژوهشگران با پزشکی و مشارکت رسانی اطالع و کتابداری حوزه با مرتبط هایکتاب نشر و تالیف .5

 ؛پژوهشی

 ها در سطح کشور؛و پایان نامه پژوهشی های طرح ،(ها همایش علمی، نشریات) مقاالت داوری .6

 و علمی هیات اعضای توانمندسازی جهت آموزشی هایکارگاه و علمی هاینشست ها،کالب ژورنال برگزاری .7

 ؛دانشجویان

 جمله از دانشگاه هایرشته سایر برای علمی هیات اعضای و محققان برای پژوهشی و علمی خدمات ارایه و مشاوره .8

علم ها،گایدالین و نظامند مرور مطالعات تدوین در مشارکت جستجو، خدمات و آموزشی هایکارگاه برگزاری

 ؛پژوهشی و اطالعاتی خدمات سایر و دانش مدیریت سالمت، سواد سنجی،

 دانشگاه از خارج های گرنت اخذ و  صنعت با ارتباط های طرح اجرای و تدوین .9

 رد سنجی وب و سنجی علم های پروژه مدیریت و تحلیل مشاوره،دانشگاه و  در سنجی علم دفتر و مدیریت ایجاد .10

  مختلف سطوح

 پژوهشی آثار سایر و هانامهپایان مجالت، هایپایگاه جمله از اطالعاتی منابع های پایگاه مدیریت و طراحی .11

 دانشگاهی

 ایحرفه اخالق به پایبندی .12

 

 علمی هیات اعضای و گروه توانمندسازی با مرتبط اهداف 

 

 پژوهش و آموزش حوزه در تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیات اعضای توانمندسازی .1

 گروه برای جدید علمی هیات نفر 3-2 بکارگیری و و جذب علمی هیئت تعداد افزایش .2

 گروه علمی هیات اعضای ای حرفه  های مهارت و دانش مستمر  ارتقای .3

 آموزش سطح کیفی ارتقاء جهت ریزی برنامه و شده برگزار های دوره برگزاری بر نظارت و مستمر ارزیابی .4

 بازآموزی های دوره در شرکت .5

 علمی سمینارهای مستمر برگزاری .6

 تجربیات و دانش تبادل منظور به پزشکی رسانی اطالع و کتابداری های گروه سایر با رتباطا .7

 عملی و نظری مباحث بین فاصله شکاف کاهش راستای در دانشگاه مرکزی کتابخانه با ارتباط .8



 المللی بین و ملی رسانی اطالع های سازمان و ای حرفه های انجمن با ارتباط .9

 

 رسانی بوشهرها و وظایف گروه کتابداری و اطالعتوانمندی 

 

 پزشکی رسانیاطالع و کتابداری گوناگون های حوزه در پژوهش و آموزش .1

 رد سنجی وب و سنجی علم های پروژه مدیریت و تحلیل مشاوره،دانشگاه و  در سنجی علم دفتر ایجاد و مدیریت .2

 (سنجی علم های شاخص افزایش و پژوهشی آثار پذیری رویت افزایش) مختلف سطوح

 پژوهشی آثار سایر و هانامهپایان مجالت، پایگاههای جمله از اطالعاتی منابع هایپایگاه مدیریت و طراحی .3

 دانشگاهی

 یگاهایپا در شدن نمایه های معیار با مجالت انطباق و بررسی فرایند تسهیل) مجالت و انتشارات مدیریت و مشاوره .4

 و نهساما مدیریت ادبی، سرقت از جلوگیری سنجی، علم های شاخص افزایش و پذیری رویت بهبود المللی، بین

 (غیره

 ملهج از المللی بین و ملی بخشی اعتبار های شاخص اساس بر دانشگاه بندی رتبه افزایش به کمک و مشاوره .5

 وبومتریک و تایمز

 کتابداری حوزه در ویژه به پژوهشی مراکز و اسناد، مراکز کتابخانه، برای پژوهشی و علمی خدمات ارایه و مشاوره .6

 رسانی اطالع مراکز و کتابخانه مدیریت پزشکی و رسانی اطالع و

 با مرتبط هایپروژهو  دانش انتقال و ترجمان، سالمت سواد، سالمت دانش مدیریت های پروژه مدیریت و مشاوره .7

 در حوزه سالمت داده و اطالعات علم

 پزشکی کتابدرای جامعه و دانشجویان علمی و پژوهشی نیازهای به پاسخگویی .8

 التتحصی دانشجویان دانشگاه و علمی هیات اعضای اطالعاتی سواد ارتقای منظور به آموزشی های کارگاه برگزاری .9

نادی، است اطالعاتی های پزشکی، پایگاه علوم حوزه تخصصی اطالعاتی های در حوزه های موضوعی پایگاه تکمیلی

 ارزیابی هایروش و سنجی علم با استنادها، آشنایی مدیریت افزارهای شواهد، نرم بر مبتنی پزشکی های پایگاه

 و ....... علمی های پروفایل با علمی، آشنایی تولیدات

 دانشگاه سطح در سنجی علم واحدهای توانمندسازی به مدیریت واحد علم سنجی دانشگاه و کمک .10

 هب پاسخگویی راستای در تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیات اعضای به اطالعاتی مشاوره خدمات ارائه .11

  پژوهشی نیازهای

 مرور مطالعات تولید منظور به ها گروه سایر تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیات اعضای با همکاری .12

 آنالیز متا و سیستماتیک

 پژوهشی آثار سایر و هانامهپایان مجالت، هایپایگاه جمله از اطالعاتی منابع هایپایگاه مدیریت و طراحی .13

 دانشگاهی

 مشارکت و ها آزمون سواالت طراحی خصوص در بهداشت وزارت پزشکی رسانی اطالع و کتابداری بورد با همکاری .14

 پزشکی رسانی اطالع و کتابداری مختلف مقاطع درسی برنامه بازنگری و ارزیابی طراحی، در

 کشور و دانشگاه سطح در شواهد بر مبتنی پزشکی رویکرد تقویت به کمک .15


